
       ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                             HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  extraordinară din  
data de 30.07.2015,

           Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru 
studii,  prognoze  economico-sociale,  buget  finante  si  administrarea  domeniului  public  si  
privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes, 

 Vazand Raportul  nr.342/30.07.2015 a Casei Municipale de Cultura ,,George Suru"  
Caransebes si cererea nr. 342/30.07.2015 a SC Expozitii cu Traditii S.R.L.”,
         Vazand prevederile  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic  
al acesteia ,
           Tinand cont de amendamentul ridicat in timpul sedintei,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (c), alin.5) lit.(a) si(b), alin.6) lit.(a) pct 2 si  
art.  45 din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  publică locală,  cu modificările  şi  
completările ulterioare,
                HOTĂRĂŞTE:

          Art.1.     Se aprobă  organizarea de catre  SC Talisman Music si  SC EXPOZITII CU 
TRADITII SRL  in parteneriat cu Primaria municipiului Caransebes, a evenimentului cultural  
caritabil  ,,Ingeri  pentru  ingeri"  editia  a  III-a, in  Piata  General  Ioan  Dragalina din 
municipiul Caransebes sau in Piata Gugulanilor, in perioada 7-9 august 2015.

        Art.2. Alin.1) In cazul desfasurarii evenimentului in Piata General Ioan Dragalina 
Caransebes, se aproba  folosinta gratuita a spatiilor pentru manifestarile cultural-artistice, 
distractive, de deservire si comercializare din cadrul turneului si a strazilor adiacente, 
conform schitei de amplasament anexa 1 la prezenta hotarare, cu blocarea circulatiei 
rutiere la nivelul strazilor : str.Tribunalului cu Piata General Ioan Dragalina, str.  
C.D.Loga cu  str.Mihai Eminescu ,str.Racovitei la nivelul Bisericii Greco-Catolice, str. 
General Moise Groza la nivel cu S.C.Transal Urbis S.R.L., Muzeul la nivel cu str.Cazarmii.

             Alin.2) In cazul desfasurarii evenimentului in Piata Gugulanilor Caransebes, se 
aproba  folosinta gratuita a spatiilor pentru manifestarile cultural-artistice, distractive, de  
deservire si comercializare din cadrul turneului si a strazilor adiacente, conform schitei de  
amplasament anexa2  la  prezenta  hotarare,cu  blocarea circulatiei rutiere la  nivelul  
strazilor: Poiana cu str.Dalmei; str.Iancu Temes cu str.Protopop Ioan Tomici si str. Dalmei 
si str.Avram Iancu cu Libertatii.
           Art.3.De sumele primite in cadrul evenimentului caritabil va beneficia un copil cu o  
problema  medicala  grava,  identificat  de  catre  Serviciul  Public  de  Asistenta  Sociala  
Caransebes.
  Art.  4  .     SC EXPOZITII  CU TRADITII  SRL va  incheia  contracte  cu furnizorii  de  
servicii si utilitati si va suporta costul acestora. 



           Art  .  5  .   Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Casa Municipala de 
Cultura ,,George Suru" si SC Expozitii cu Traditii SRL.
            Art.  6  .   Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.  
48,  alin.  (2),  art.  49,  alin.  (1)  şi  ale  art.  117,  lit.  (e)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;

• Primarul municipiului Caransebeş; 

• Politia Locala Caransebes;

• Casa Municipala de Cultura George Suru;

• Serviciul Public Piata Gugulanilor;

• SC Expozitii cu Traditii SRL;

• Serviciul Public de Asistenta Sociala;

• Compartimentul Autorizari si Control Comercial;

• Directia Economica;

• Biroul Audit Intern;

• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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